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খিছ ুিথা 

আমাদদর সমাদে ইমারদত ইসলামী আিগাখিস্তাি তথা তাখলবাি মুোখহদদদর 

বযাপাদর খবখিন্ন সংশয় ছড়াদিা হদয়দছ ও হদে। িাওয়াখরে, মুিাখিি ও 

িুিিার গগাষ্ঠী তাদদর অপপ্রচাদরর সবগুদলা তীর গযি মুোখহখদদির খদদি 

খিদেপ িদরদছ। িদল অদিি সাধারণ মুসখলম খবভ্রাখির সম্মুিীি হদয়দছি ও 

হদেি। এদহি পখরখিখতদত শত্রুদদর এই সিল অপপ্রচাদরর েবাব গদওয়া 

আমরা অতযাি েরুরী মদি িরখছ, যার ধারাবাখহিতায় আমরা এই প্রবন্ধখির 

অিুবাদ আপিাদদর িাদছ গপশ িরখছ।  

এই প্রবন্ধখি তাখলবাি মুোখহদদদর অখিখসয়াল িাখসি (আিগাখিস্তাদি িাখসি 

িাষার এই ধারাখি ‘দাখর’ িাদম পখরখচত ও িখথত) মযাগাখেি ‘মাোল্লাহ 

হাখিিত’ (8ম বষি, ৩য় সংিযা, রেব ও শাবাি ১৪৪২ খহেখর, মাচি ও এখপ্রল 

২০২১ ইংদরখে) এর ৪৬ িাম্বার সংিযায় প্রিাখশত হদয়দছ। এখির সম্পাদি 

হদলি গমৌলখব িাঈমুল হি হক্কাখি হাখিযাহুল্লাহ, খযখি ‘আহমাদ তািখির’ িাদম 

মযাগাখেদির পাঠিদদর িাদছ সপুখরখচত।  

মুহতারাম উস্তাদ সাদাত চারখি হাখিযাহুল্লাহ’র খলখিত  های اظنم اغمریت

و ری و دومرکاس االسیم اب اظن 
ه
 م
ج

م    িামি এই প্রবন্ধখির বাংলা খশদরািাম গদওয়া 

হদয়দছ  ‘ইসলামী ও গণতান্ত্রিক জীবনবযবস্থার মধ্যকার পার্থকযসমূহ’।  

আশা করন্ত্রি গণতন্ত্রির বযাপান্ত্রর ইমারন্ত্রত ইসলামী আফগান্ত্রনস্তান্ত্রনর অবস্থান্ত্রনর 

বযাপান্ত্রর যান্ত্রের সংশয় ন্ত্রিল, এই আন্ত্রটথন্ত্রকন্ত্রলর মাধ্যন্ত্রম আমরা তা েরূীভূত করন্ত্রত 

পপন্ত্ররন্ত্রি।  

সম্পাদক 

২৬ যিলহাজ্জ ১৪৪২ যহজযি 

০৬ আগস্ট ২০২১ ইংরিযজ 
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অবন্ত্রশন্ত্রে, আন্ত্রমন্ত্ররকান এবং নযান্ত্রটা েখলোর বান্ত্রহনী আমান্ত্রের ন্ত্রিয় জন্মভূন্ত্রমন্ত্রত 

সম্পূণথরূন্ত্রপ পরান্ত্রজত হন্ত্রয়ন্ত্রি এবং ন্ত্রবন্ত্রের সামন্ত্রন আনুষ্ঠান্ত্রনকভান্ত্রব ‘ইমারান্ত্রত 

ইসলান্ত্রময়ার’ সান্ত্রর্ তান্ত্রের বান্ত্রহনী িতযাহান্ত্রর চুন্ত্রি স্বাক্ষর কন্ত্ররন্ত্রি।  

বতথমান্ত্রন একন্ত্রট নতুন ইসলামী সরকার গঠন্ত্রনর আন্ত্রলাচনা পযথান্ত্রলাচনা চলন্ত্রি। 

সাধ্ারণ মানুে ও  রাজননন্ত্রতক ন্ত্রবন্ত্রেেকরা আগামীর রাষ্ট্র বযবস্থার গঠন পদ্ধন্ত্রত 

ন্ত্রনন্ত্রয় নানা আলাপ আন্ত্রলাচনা ন্ত্রলপ্ত আন্ত্রি। একই সান্ত্রর্ যারা গত কুন্ত্রি বির ধ্ন্ত্রর 

েখলোরন্ত্রের সহন্ত্রযান্ত্রগতা কন্ত্ররন্ত্রি, মানুেন্ত্রের কাাঁন্ত্রধ্ পন্ত্রিমা গণতান্ত্রিক বযবস্থার 

পজায়াল চান্ত্রপন্ত্রয় ন্ত্রেন্ত্রয়ন্ত্রি এবং দ্বীন্ত্রন ও জাতীয় মলূযন্ত্রবাধ্ ন্ত্রবন্ত্রি কন্ত্ররন্ত্রি, ইসলাম 

সম্পন্ত্রকথ অজ্ঞ এসব ক্ষমতা পলাভীরা নতুন ইসলামী রান্ত্রষ্ট্রর নান্ত্রম েিযি করন্ত্রি 

এবং এমন ন্ত্রকিু পন্ত্ররকল্পনাও গ্রহণ করন্ত্রি যা ইসলাম পন্ত্ররপন্থী এবং ইসলান্ত্রমর 

সান্ত্রর্ সাংঘন্ত্রেথক। যান্ত্রত আফগান্ত্রনস্তান্ত্রনর বীর মুজান্ত্রহেন্ত্রের সাম্প্রন্ত্রতক 

আত্মতযান্ত্রগর ফন্ত্রল পয ন্ত্রবশুদ্ধ রাষ্ট্র বযবস্থা গঠন হন্ত্রত চন্ত্রলন্ত্রি তান্ত্রক বানচাল করা 

যায় এবং এন্ত্রক তাগুন্ত্রত আেশথ দ্বারা কলন্ত্রিত করা যায়।  

তাই আন্ত্রম এখান্ত্রন ইসলামী রাষ্ট্র বযবস্থা এবং িজাতি ও গণতান্ত্রিক বযবস্থার 

মন্ত্রধ্য পার্থকয ন্ত্রনন্ত্রয় ন্ত্রকিু ন্ত্রবেয় আন্ত্রলাচনা করন্ত্রত চাই। এবং পরস্পর অসঙ্গন্ত্রতপূণথ 

ন্ত্রবেয়গুন্ত্রলান্ত্রক ন্ত্রনন্ত্রেথষ্ট করন্ত্রত চাই, যান্ত্রত মুসলমানরা জানন্ত্রত পান্ত্রর পয, িজাতি 

ও গণতি একন্ত্রট পন্ত্রিমা ধ্মথন্ত্রনরন্ত্রপক্ষ বযবস্থার অংশ, এবং এন্ত্রট একন্ত্রট ন্ত্রবন্ত্রেশী 

বযবস্থা যা আফগান্ত্রনস্তান্ত্রনর মন্ত্রতা ইসলামী সমাজ বযবস্থার সান্ত্রর্ সামঞ্জসযপূণথ নয়।  

আমরা যন্ত্রে গণতান্ত্রিক বযবস্থা এবং ইসলামী বযবস্থার ন্ত্রেন্ত্রক একটু পখয়াল কন্ত্রর, 

তাহন্ত্রল আমরা এই েুই ধ্রন্ত্রনর বযবস্থার মন্ত্রধ্য পার্থকযগুন্ত্রলা খুব সহন্ত্রজই  

উপলন্ত্রি করন্ত্রত পারন্ত্রবা। পকননা এই েুন্ত্রট পদ্ধন্ত্রতর বুন্ত্রনয়ান্ত্রে ন্ত্রবেয়গুন্ত্রলা আলাো 

এবং একন্ত্রট আন্ত্ররকন্ত্রটর সান্ত্রর্ সাংঘন্ত্রেথক।  

উোহরণস্বরূপ: 
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১. ইসলামী বযবস্থার বুন্ত্রনয়াে হন্ত্রলা দ্বীন। আর দ্বীন্ত্রনর বুন্ত্রনয়ান্ত্রে ন্ত্রবেয়গুন্ত্রলা 

ন্ত্রনধ্থান্ত্ররত হয় ন্ত্রবোন্ত্রসর মাধ্যন্ত্রম।  

অর্চ গণতন্ত্রির বুন্ত্রনয়াে ন্ত্রকি ু (সাংন্ত্রবধ্ান্ত্রনক) চুন্ত্রিপত্র। আর ন্ত্রবোস ও 

চুন্ত্রিপন্ত্রত্রর মান্ত্রে আকাশপাতাল পার্থকয।  

২. ইসলামী রাষ্ট্র বযবস্থার সম্পকথ হন্ত্রে পশকন্ত্রির সান্ত্রর্। আর িজাতি এবং 

গণতন্ত্রির বযবস্থার সম্পকথ হন্ত্রলা ন্ত্রভন্ত্রিমূলহীন। অনয কর্ায়, ইসলামী রাষ্ট্র 

বযবস্থার ন্ত্রভন্ত্রি হন্ত্রলা ইসলাম, আর ইসলাম হন্ত্রলা বান্দার সান্ত্রর্ স্রষ্টার এবং 

মানুন্ত্রের সান্ত্রর্ আসমানওয়ালার সম্পকথ গঠন করা। যান্ত্রক রান্ত্রবতান্ত্রয় উমুেীও বলা 

হয়। আর গণতি হন্ত্রে মানুন্ত্রের সান্ত্রর্ মাননু্ত্রের অর্থাৎ নাগন্ত্ররন্ত্রকর উপর 

নাগন্ত্ররন্ত্রকর কততথন্ত্রের ন্ত্রিন্নমলূহীন ন্ত্রকিু চুন্ত্রিপত্র। যান্ত্রক রান্ত্রবতান্ত্রয় আফাকী বলা 

হয়।  

৩. ইসলামী বযবস্থায়, মানুে পন্ত্ররচান্ত্রলত হয় একমাত্র তার স্রষ্টার পেয়া ন্ত্রবন্ত্রধ্ন্ত্রবধ্ান 

দ্বারা। অনযন্ত্রেন্ত্রক গণতি  এবং িজাতন্ত্রির (গণতি) বযবস্থায় মানুে পন্ত্ররচান্ত্রলত 

হয় মানুন্ত্রেরই বানান্ত্রনা ন্ত্রবন্ত্রধ্ন্ত্রবধ্ান্ত্রনর মাধ্যন্ত্রম। অর্থাৎ মানুন্ত্রের জনয মানুন্ত্রের 

আইন যা িজাতি বা গণতান্ত্রিক বযবস্থার সংসেীয় আইনসভা কততথপক্ষ ততন্ত্রর 

কন্ত্রর। এবং তান্ত্রের এই পালথান্ত্রমন্ত্রের ততন্ত্রর আইনই জনগন্ত্রণর উপর িন্ত্রয়াগ করা 

হয়। অর্চ ইসলামী রাষ্ট্র বযবস্থায় আইন বা আহকামসমনূ্ত্রহর উৎস হন্ত্রে, 

কুরআন, হান্ত্রেস, ইজমা এবং ন্ত্রকয়াস। একই সান্ত্রর্ এই আইন সবার উপর 

সমানভান্ত্রব িন্ত্রযাজয। ইসলামী রাষ্ট্র বযবস্থায় যন্ত্রেও শুরা আন্ত্রি এবং পরামশথ 

করার অন্ত্রধ্কান্ত্ররর ন্ত্রভন্ত্রিন্ত্রক তার একন্ত্রট ন্ত্রবন্ত্রশে অবস্থানও আন্ত্রি তন্ত্রব তা পকান 

ভান্ত্রবই আইন িণয়ন্ত্রনর অন্ত্রধ্কার রান্ত্রখনা।  

 ৪. ইসলামী রাষ্ট্র বযবস্থার বুন্ত্রনয়াে হন্ত্রলা দ্বীন। আর শুধ্ুমাত্র মুন্ত্রমনগণই দ্বীনোর। 

ন্ত্রকন্তু গণতন্ত্রির বুন্ত্রনয়াে হন্ত্রলা নাগন্ত্ররক। দ্বীন নাগন্ত্ররন্ত্রকর তলুনায় ন্ত্রবোসী 

মুন্ত্রমনন্ত্রক গুরুে পেয়। ন্ত্রকন্তু গণতি নাগন্ত্ররকন্ত্রক গুরুে পেয় পস কান্ত্রফর পহাক বা 

মুন্ত্রমন।   
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 ৫. ধ্মথ এবং গণতি েুন্ত্রট পরৃ্ক পৃর্ক মতােশথ। একন্ত্রটর সান্ত্রর্ অনযন্ত্রটর পকান 

সম্পকথ পনই; ইসলাম এবং গণতন্ত্রির মন্ত্রধ্য সবন্ত্রচন্ত্রয় বি পার্থকয হন্ত্রলা; গণতি 

বস্তুগত পশােণনীন্ত্রত এবং একান্তই পভান্ত্রগর উপর ন্ত্রভন্ত্রি কন্ত্রর গন্ত্রি উন্ত্রঠ। এন্ত্রত 

অন্ত্রনবাযথভান্ত্রব মানুন্ত্রের অন্তন্ত্রর কমথসংস্থান গন্ত্রি উঠার নান্ত্রম পশােন্ত্রণর পর্ ততন্ত্রর 

কন্ত্রর। যা মানুেন্ত্রক তার ন্ত্রনন্ত্রজর ইো ও পখয়াল-খুন্ত্রশ মত চলার ন্ত্রেন্ত্রক পন্ত্ররচান্ত্রলত 

কন্ত্রর। এবং এন্ত্রটই ন্ত্রবগত শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় অতযাচার যা আজ নাগন্ত্ররক সমান্ত্রজর 

িদ্মন্ত্রবন্ত্রশ আমান্ত্রের মান্ত্রে আন্ত্রবভূথত হন্ত্রয়ন্ত্রি; িমাণ পতা এটাই পয, আমরা এখনও 

েুবথল জান্ত্রতর ন্ত্রবরুন্ত্রদ্ধ শন্ত্রিশালী জান্ত্রতর ন্ত্রনপীিন ও অতযাচার িতযক্ষ করন্ত্রি, 

বতথমান ও অতীন্ত্রতর মন্ত্রধ্য পার্থকয এই পয পনূ্ত্রবথর পসই অতযাচান্ত্ররত রূপন্ত্রটই 

বতথমান্ত্রন সামান্ত্রজক রূন্ত্রপ আমান্ত্রের সামন্ত্রন উপন্ত্রস্থত হন্ত্রয়ন্ত্রি। রাসুল সাল্লাল্লাহু 

আলাইন্ত্রহ ওয়াসাল্লান্ত্রমর সীরান্ত্রত ন্ত্রবজয় ও চুন্ত্রির নীন্ত্রতগুন্ত্রলার ন্ত্রেন্ত্রক পখয়াল 

করন্ত্রল পেখা যান্ত্রব পয, এই গণতি ইসলান্ত্রমর শতভাগ ন্ত্রবন্ত্ররাধ্ী একটা ন্ত্রবেয়।  

৬. ইসলামী জীবনবযবস্থা এবং মানুন্ত্রের ততন্ত্রর জীবনবযবস্থার মন্ত্রধ্য আন্ত্ররকন্ত্রট 

পার্থকয হন্ত্রলা;  ইন্ত্রতহান্ত্রসর ন্ত্রেন্ত্রক নজর ন্ত্রেন্ত্রল পেখা যায়, মানুন্ত্রের ততন্ত্রর সমাজ 

কখনই পেণীন্ত্রভে পর্ন্ত্রক মুি হন্ত্রত পান্ত্ররন্ত্রন, ন্ত্রকন্তু ইসলামী সমাজ এমন একন্ত্রট 

সমাজ পযখান্ত্রন কান্ত্ররা উপর কান্ত্ররা ন্ত্রবন্ত্রশে পকান পেষ্ঠে পনই। তন্ত্রব ন্ত্রবন্ত্রশে 

পেষ্ঠে পাওয়ার একমাত্র মাপকান্ত্রঠ হন্ত্রলা, তাকওয়া অজথন করা। আল্লাহ তায়ালা 

বন্ত্রলন – 
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পতামান্ত্রের মন্ত্রধ্য পসই পেষ্ঠ পয, পয আল্লাহন্ত্রক সবন্ত্রচন্ত্রয় পবন্ত্রশ ভয় কন্ত্রর। (সরুা 

হুজুরাত ৪৯:১৩) 

অতএব, ইসলান্ত্রম, সবাই আইন্ত্রনর কান্ত্রি সমান এবং পকান পেণী ন্ত্রবভাজন পনই, 

এর কারণ হল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইন্ত্রহ ওয়াসাল্লাম এর আখলাক ও জীবন 

যাপন পদ্ধন্ত্রত। 
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৭. এই েুই ধ্রন্ত্রনর বযবস্থার মন্ত্রধ্য আন্ত্ররকন্ত্রট পার্থকয হল; মসুন্ত্রলম সমান্ত্রজ 

ইসলামী আইন জান্ত্রর করা সকল মুসলমান্ত্রনর োন্ত্রয়ে। এটা জানা উন্ত্রচত পয; 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইন্ত্রহ ওয়াসাল্লান্ত্রমর মৃতুযর পর তার পরন্ত্রখ যাওয়া সুন্নাহন্ত্রক 

সামন্ত্রন পরন্ত্রখ পকান ধ্রন্ত্রণর সংশয় িািাই সাহাবী রান্ত্রেয়াল্লাহু আনহুগণ ন্ত্রনন্ত্রজরাই 

একজন খন্ত্রলফা ন্ত্রনযুি কন্ত্ররন্ত্রিন। পখলাফন্ত্রতর োন্ত্রয়ে গ্রহণকারী এই খন্ত্রলফা 

শন্ত্ররয়ন্ত্রতর ন্ত্রবন্ত্রধ্ন্ত্রবধ্ানগুন্ত্রলান্ত্রক পকান ধ্রন্ত্রণর পন্ত্ররবতথন িািাই বাস্তবায়ন 

করন্ত্রবন। তেনন্ত্রন্দন ঘন্ত্রট যাওয়া ন্ত্রনতয নতুন ন্ত্রবেয়গুন্ত্রলান্ত্রত মুসলমানন্ত্রের সান্ত্রর্ 

পরামশথ কন্ত্ররই ন্ত্রসদ্ধান্ত গ্রহণ করন্ত্রবন। এর েন্ত্রলল হন্ত্রে- আল্লাহ তায়ালা বন্ত্রলন;  
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“যারা আল্লাহ ও পশে ন্ত্রেবন্ত্রসর আশা রান্ত্রখ এবং আল্লাহন্ত্রক অন্ত্রধ্ক স্মরণ কন্ত্রর, 

তান্ত্রের জন্ত্রনয রাসুলুল্লাহর মন্ত্রধ্য উিম নমুনা রন্ত্রয়ন্ত্রি”। (সুরা আহযাব ৩৩:২১) 

৮. ইসলামী রান্ত্রষ্ট্রর বুন্ত্রনয়াে হন্ত্রে শন্ত্ররয়ন্ত্রতর হুকুম আহকাম। যা নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইন্ত্রহ ওয়াসাল্লাম ওন্ত্রহর মাধ্যন্ত্রম সমান্ত্রজ বাস্তবায়ন কন্ত্ররন্ত্রিন। আর িজাতি 

এবং গণতন্ত্রির বনু্ত্রনয়াে হন্ত্রে মানুন্ত্রের ন্ত্রবন্ত্রবক বুন্ত্রদ্ধ।  

 ৯. ইসলামী রাষ্ট্র বযবস্থায়, শাসকন্ত্রের আনুগতযন্ত্রক শরয়ী বাধ্যবাধ্কতা ন্ত্রহন্ত্রসন্ত্রব 

ন্ত্রবন্ত্রবচনা করা হয়, অর্চ িজাতান্ত্রিক বযবস্থায় ন্ত্রবেয়ন্ত্রট এমন নয়। এ বযবস্থায় 

শাসকন্ত্রের আনুগন্ত্রতযর সান্ত্রর্ দ্বীন্ত্রন ন্ত্রবোস, অন্ত্রবোন্ত্রসর পকান সম্পকথ নাই।   

১০. ইসলান্ত্রম ইসলামী রাষ্ট্র িধ্ান্ত্রনর ন্ত্রবন্ত্ররান্ত্রধ্তান্ত্রক ন্ত্রবোসঘাতকতা এবং ন্ত্রনফাক 

ন্ত্রহন্ত্রসন্ত্রব ন্ত্রবন্ত্রবচনা করা হয় এবং ধ্মথীয় শান্ত্রস্তর পাশাপান্ত্রশ আন্ত্রখরান্ত্রতর শান্ত্রস্তর 

ন্ত্রবেয়ন্ত্রটও ন্ত্রনধ্থান্ত্ররত হয়। ন্ত্রকন্তু গণতান্ত্রিক বযবস্থায় এই জাতীয় পয পকান্ত্রনা ন্ত্রবন্ত্ররাধ্ 

ও ন্ত্রবন্ত্ররাহন্ত্রক শুধ্ুমাত্র পান্ত্রর্থব শান্ত্রস্ত এবং িচন্ত্রলত আইন্ত্রনর অধ্ীন্ত্রন ন্ত্রবচার করাই 

যন্ত্রর্ষ্ট মন্ত্রন করা হয়।  



 

     

     

darulilm.org 

১১. ইসলামী রান্ত্রষ্ট্রর আইন কানুন্ত্রনর ন্ত্রভন্ত্রি হন্ত্রে ন্ত্রকতাব ও সুন্নাহ। তাই এখান্ত্রন 

পমৌন্ত্রলকভান্ত্রব একটা স্বেতার ন্ত্রেক আন্ত্রি। এিািা ইসলামী রান্ত্রষ্ট্রর আইন 

কানুনগুন্ত্রলান্ত্রত শরয়ী ও দ্বীন্ত্রন অনুন্ত্রমােন রন্ত্রয়ন্ত্রি। ন্ত্রকন্তু মানুন্ত্রের ততন্ত্রর আইন 

কানুন পকবল জনসংখযায় অন্ত্রধ্কাংশ হওয়াটান্ত্রকই আনুগন্ত্রতযর জনয যন্ত্রর্ষ্ট মন্ত্রন 

কন্ত্রর।  

১২. পযন্ত্রহতু ইসলামী বযবস্থার আইন কানুনগুন্ত্রলা কুরআনুল কারীম এবং রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইন্ত্রহ ওয়াসাল্লাম –এর সুন্নাহর মাধ্যন্ত্রম ন্ত্রনধ্থান্ত্ররত হন্ত্রয়ন্ত্রি, তাই 

ন্ত্রকয়ামত পযথন্ত এগুন্ত্রলান্ত্রত পকান ধ্রন্ত্রণর পন্ত্ররবতথন, পন্ত্ররবধ্থন করার সুন্ত্রযাগ পনই। 

এর মাধ্যন্ত্রমই সতয-ন্ত্রমর্যা ন্ত্রনধ্থান্ত্ররত হন্ত্রব। বান্ত্রতন্ত্রলর এখান্ত্রন জায়গা পনই, পকননা 

এন্ত্রট ন্ত্রচরন্তন ন্ত্রবেয়।  

ন্ত্রকন্তু িজাতি এবং গণতন্ত্রির আইন কানুনগুন্ত্রলা এক ধ্রন্ত্রনর সংন্ত্রবধ্ান্ত্রনর উপর 

ন্ত্রভন্ত্রি কন্ত্রর ততন্ত্রর করা হয়, যা সব সময়, সন্ত্রঠক না ভুল, ভলু না সন্ত্রঠক এই 

ধ্রন্ত্রনর সংশন্ত্রয়র মান্ত্রে পন্ত্রতত র্ান্ত্রক। তািািা এখান্ত্রন িন্ত্রতন্ত্রনয়ত পন্ত্ররবতথন, 

পন্ত্ররবধ্থন, সংন্ত্রযাজন ন্ত্রবন্ত্রয়াজন চলন্ত্রতই র্ান্ত্রক। এন্ত্রট স্থায়ী পকান্ত্রনা ন্ত্রবেয় নয়। এবং 

মানুে (শাসক) ন্ত্রনন্ত্রজরাই এন্ত্রক পন্ত্ররবতথন কন্ত্রর।   

১৩. ইসলামী বযবস্থায়  শন্ত্ররয়ন্ত্রতর ন্ত্রনধ্থান্ত্ররত পন্থায় শাসক ন্ত্রনধ্থারণ করা হয়। তাই 

শাসক যতক্ষণ পযথন্ত শন্ত্ররয়ন্ত্রতর উপর র্ান্ত্রক, জনগণ চাইন্ত্রল তান্ত্রক অপসারণ বা 

তার ক্ষমতান্ত্রক সীন্ত্রমত করন্ত্রত পান্ত্রর না। কারণ শন্ত্ররয়ন্ত্রতর মাধ্যন্ত্রম শাসকন্ত্রক 

ন্ত্রনন্ত্রয়াগ পেয়া হন্ত্রয়ন্ত্রি। তাই পকান মানুে তান্ত্রক অপসারন্ত্রণর ক্ষমতা রান্ত্রখনা। ন্ত্রকন্তু 

িজাতান্ত্রিক বযবস্থা এবং গণতন্ত্রির শাসকরা এমন পয জনগণ তান্ত্রের অপসারণ 

করন্ত্রত পান্ত্রর বা ন্ত্রবন্ত্রভন্নভান্ত্রব তান্ত্রের ক্ষমতা সীন্ত্রমত করন্ত্রত পান্ত্রর। 

১৪. ইসলামী বযবস্থায় যতক্ষণ পযথন্ত শাসক শন্ত্ররয়ন্ত্রতর অনসুরণ কন্ত্ররন, ততক্ষণ 

পযথন্ত তার পময়ােকাল অন্ত্রনন্ত্রেথষ্ট। তান্ত্রক অপসারণ করা তবধ্ নয়। হযাাঁ তন্ত্রব ন্ত্রতন্ত্রন 

যন্ত্রে শন্ত্ররয়ন্ত্রতর শতথ লঙ্ঘন কন্ত্ররন অর্বা মৃতুয বরণ কন্ত্ররন, তন্ত্রব ন্ত্রতন্ত্রন 

আপন্ত্রনন্ত্রতই অপসান্ত্ররত হন্ত্রয় যান্ত্রব। ন্ত্রকন্তু িজাতি ও গণতান্ত্রিক বযবস্থায় 

শাসন্ত্রকর পময়ােকাল ন্ত্রনন্ত্রেথষ্ট। এন্ত্রট তান্ত্রের সংন্ত্রবধ্ান অর্বা সামান্ত্রজক ন্ত্রনয়ম দ্বারা 
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ন্ত্রনধ্থান্ত্ররত হয়। এিািা তস্বরশাসক এবং অগণতান্ত্রিক বযবস্থার তরবান্ত্রর পয পকান 

সময় তান্ত্রক অপসারণ করন্ত্রত পান্ত্রর।  

১৫. ইসলামী বযবস্থায় একজন শাসন্ত্রকর সবন্ত্রচন্ত্রয় গুরুেপূণথ কতথবয হল শন্ত্ররয়াহহ 

বাস্তবায়ন এবং আল্লাহ সবুহানাহু তায়ালার সন্তুন্ত্রষ্ট অজথন্ত্রনর সন্ত্রবথাচ্চ পচষ্টা করা। 

পাশাপান্ত্রশ দ্বীন্ত্রন সমান্ত্রজ মানুন্ত্রের সন্তুন্ত্রষ্টও একন্ত্রট গুরুেপূণথ ন্ত্রবেয়, তন্ত্রব তা হন্ত্রত 

হন্ত্রব শন্ত্ররয়ন্ত্রতর মাপকান্ত্রঠর আন্ত্রলান্ত্রক।  

অর্চ িজাতি ও গণতান্ত্রিক বযবস্থায় সবন্ত্রচন্ত্রয় গুরুেপূণথ কাজ ও লক্ষয হল 

জনগন্ত্রণর বযন্ত্রি স্বার্থ রক্ষা করার মাধ্যন্ত্রম জনগন্ত্রণর সন্তুন্ত্রষ্ট লাভ করা। এভান্ত্রবই 

জনগণ ন্ত্রনন্ত্রজন্ত্রের ন্ত্রচন্তা পচতনা ফলান্ত্রনার মাধ্যন্ত্রম একটা গণতান্ত্রিক কাঠান্ত্রমা 

ন্ত্রনমথাণ কন্ত্রর।  

১৬. ইসলামী শাসন বযবস্থায় শাসন্ত্রকর শরয়ী োন্ত্রয়ন্ত্রের ন্ত্রেক পর্ন্ত্রক অর্থননন্ত্রতক 

স্বাবলন্ত্রিতা ও নানা িকল্প গ্রহণ করার পয সুন্ত্রযাগ সুন্ত্রবধ্া রন্ত্রয়ন্ত্রি, তা গণতান্ত্রিক 

অর্থবযবস্থার শাসকন্ত্রের তলুনায় অন্ত্রধ্কতর িশস্ত। তাই ইসলামী বযবস্থার শাসক 

ন্ত্রনজ কতথন্ত্রবযর ন্ত্রভন্ত্রিন্ত্রত সমস্ত ধ্মথীয় তহন্ত্রবল পযমন যাকাত, খুমুস, ফাই ইতযান্ত্রে 

গ্রহণ এবং বযয় করার অন্ত্রধ্কার রান্ত্রখ। এবং অর্থনীন্ত্রত, িন্ত্রতরক্ষা বযবস্থা এবং 

সামান্ত্রজক অবকাঠান্ত্রমা ন্ত্রবন্ত্রনমথান্ত্রণর পক্ষন্ত্রত্র ইসলামী রান্ত্রষ্ট্রর শাসকগণ অন্ত্রধ্কতর 

স্বাধ্ীন।  ন্ত্রকন্তু ধ্মথন্ত্রনরন্ত্রপক্ষ ও িজাতান্ত্রিক বযবস্থার শাসকন্ত্রের জনয, এই ন্ত্রবেন্ত্রয় 

সাংন্ত্রবধ্ান্ত্রনক ন্ত্রবন্ত্রধ্বদ্ধ রন্ত্রয়ন্ত্রি। সংসে ও পালথান্ত্রমে কততথক পাস করা আইন তান্ত্রের 

জনয যন্ত্রর্ষ্ট িন্ত্রতবন্ধক। এবং সংসন্ত্রের পবাঁন্ত্রধ্ পেয়া সীমা পার হন্ত্রলই রাষ্ট্রপন্ত্রতরা 

তান্ত্রের ক্ষমতা হান্ত্ররন্ত্রয় পফন্ত্রল।  

 

যাইন্ত্রহাক, উপন্ত্ররর  ইসলামী বযবস্থা এবং িজাতি ও গণতন্ত্রির মধ্যকার পমৌন্ত্রলক 

ন্ত্রকিু পার্থকয তুন্ত্রল ধ্রা হন্ত্রয়ন্ত্রি। এই পার্থকযগুন্ত্রলা এটা িমাণ কন্ত্রর পয, ইসলামী 

রাষ্ট্র বযবস্থার পবশ ন্ত্রকি ুগুরুেপূণথ তবন্ত্রশষ্টয রন্ত্রয়ন্ত্রি। ইসলামী সরকার একন্ত্রট ন্ত্রবন্ত্রশে 

সরকার পযখান্ত্রন সাবথন্ত্রভৌমে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার ও তাাঁর পেয়া শন্ত্ররয়ন্ত্রতর। 
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এিািা শাসকন্ত্রের চান্ত্ররন্ত্রত্রক ও আধ্যান্ত্রত্মক গুণাবলীরও রন্ত্রয়ন্ত্রি অপন্ত্ররসীম 

গুরুে। অনয ন্ত্রেন্ত্রক অননসলান্ত্রমক বযবস্থায় এগুন্ত্রলার পকানই গুরুে পনই।   

অতএব, এন্ত্রট পকান ভান্ত্রবই সম্ভব নয় পয, আসমান্ত্রন ধ্মথ, ন্ত্রবন্ত্রশে কন্ত্রর দ্বীন্ত্রন 

ইসলাম গণতান্ত্রিক জীবন বযবস্থান্ত্রক অননু্ত্রমােন করন্ত্রত পান্ত্রর। পকান আসমান্ত্রন ধ্মথ 

এমনন্ত্রট োন্ত্রবও কন্ত্ররন্ত্রন। তন্ত্রব রাষ্ট্র গঠন হন্ত্রত পান্ত্রর একমাত্র দ্বীন্ত্রনর ন্ত্রভন্ত্রিন্ত্রত। 

বতথমান্ত্রন অন্ত্রনক রাষ্ট্র বযবস্থাই রন্ত্রয়ন্ত্রি। আবার আমরা অন্ত্রনক রকম ইসলামী 

সরকার পেখন্ত্রত পাই। উোহরণস্বরূপ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইন্ত্রহ ওয়াসাল্লান্ত্রমর 

িন্ত্রতন্ত্রষ্ঠত পখলাফত পর্ন্ত্রক পখলাফন্ত্রতর রান্ত্রশো পযথন্ত, অতঃপর ইমারাত বযবস্থা, 

তারপর বােশাহী বযবস্থা।  

অতএব, পহ বীর জান্ত্রত! খুব ভান্ত্রলা কন্ত্রর  বুন্ত্রে রাখনু পয, যন্ত্রে আপন্ত্রন গণতান্ত্রিক 

বযবস্থাই কামনা কন্ত্ররন, তাহন্ত্রল দ্বীন্ত্রন ন্ত্রবোন্ত্রসর ন্ত্রবসজথন পেয়া িািা আর পকান 

উপায় র্াকন্ত্রব না। মন্ত্রন রাখুন ইসলাম এবং গণতি একসান্ত্রর্ চলা অসম্ভব।  

িবাে আন্ত্রি পয; একহান্ত্রত েুন্ত্রট তরমুজ পনয়া যায় না। অনয কর্ায় ইসলামী জীবন 

বযবস্থা আর িজাতি ও গণতি বযবস্থা হন্ত্রে, েুন্ত্রনয়া ও আন্ত্রখরান্ত্রতর মন্ত্রতা। 

একন্ত্রটর সন্তুন্ত্রষ্ট অনযন্ত্রটন্ত্রক অসন্তুষ্ট করন্ত্রবই। তাই এ ন্ত্রবন্ত্রেশী ও অননসলান্ত্রমক 

বযবস্থা পর্ন্ত্রক সাবধ্ান র্াকুন,এবং ইসলামী বযবস্থার ন্ত্রেন্ত্রক ন্ত্রফন্ত্রর আসুন। যা 

আমান্ত্রের সকন্ত্রলর েুন্ত্রনয়া ও আন্ত্রখরান্ত্রতর কলযান্ত্রণর গযারান্ত্রে পেয় এবং তা 

আন্তন্ত্ররকভান্ত্রব গ্রহণ করুন। 


